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Orthodox-protestantse scholen moeten
homoseksuele docenten accepteren [1]
Ja, discriminatie ligt op de loer
door Corien Jonker
De auteur is voormalig lid van de cda-Tweede
Kamerfractie, met als portefeuille homo-emancipatie.

Er bestaat binnen het cda angst om open te
discussiëren over de extreme standpunten
binnen het orthodox-protestants onderwijs.
Oogluikend wordt toegestaan dat orthodoxprotestantse scholen homoseksuele docenten weigeren als werknemer. Is het soms zo
dat het cda stiekem vindt dat er een rangorde bestaat in discriminatiegronden? Ik
vraag u na te denken welke commotie zou
ontstaan als islamitische scholen deze docenten zouden weigeren.
Ja, orthodox-protestantse scholen moeten homoseksuele docenten accepteren. Ik
heb daarvoor drie argumenten. In de eerste
plaats omdat deze scholen onze Algemene
wet gelijke behandeling (awgb) ruimer interpreteren dan bedoeld en deze interpreteren als zou het wettelijk zijn toegestaan een
persoon vanwege zijn seksuele oriëntatie uit
te sluiten.
Scholen hebben volgens onze Algemene
wet gelijke behandeling de vrijheid eisen te
stellen voor de vervulling van een functie
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‘die, gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
grondslag, waarbij deze eisen niet mogen
leiden tot onderscheid op grond van het
enkele feit van […] hetero- of homoseksuele
gerichtheid’ (Artikel 5.2 awgb).
Daarnaast geldt vanuit artikel 1 van onze
Grondwet dat tussen de grondrechten bescherming tegen discriminatie op grond van
homoseksualiteit enerzijds en bescherming
op basis van godsdienst anderzijds er geen
rangorde bestaat. Dit is echter wel het centrale punt waarover deze discussie gaat. De
vraag die in dezen voorligt, is waar de grens
ligt tussen gelegitimeerd onderscheid en
discriminatie? De praktijk slaat door naar
discriminatie.
De discussie in dezen wordt bepaald door
de woorden ‘het enkele feit dat’. Dit verbiedt
onderscheid op grond van het enkele feit dat
iemand homoseksueel is of een homoseksuele relatie heeft. Sommige orthodox-protestantse scholen doen dat wel, zo is mij tijdens
gesprekken met deze scholen duidelijk
geworden. Mijns inziens treden zij hiermee
buiten de wet. Op basis van jurisprudentie
kan ik deze conclusie helaas (nog) niet trekken. Was het maar waar dat de betreffende
scholen het lef hadden om de rechter om een
uitspraak te vragen. Dat zou zowel de homo-
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seksuele leerkracht als de school een zuiverder bescherming bieden zoals bedoeld
volgens de wet.
* * *
Mijn tweede argument is dat voor mij de
Bijbel dient te worden uitgelegd in de hedendaagse maatschappelijke context. Paus

Incidenten vragen om actieve
steun en acceptatie in plaats
van uitsluiting
Benedictus xvi sprak in zijn kerstrede 2009
uit dat er maar één natuurlijke orde is en dat
dat die is van man en vrouw. Dit stemt mij
als katholiek triest. Tegelijkertijd is dit ook
het beginsel waarom orthodox-protestantse
scholen vinden dat (samenwonende) homoseksuele leraren strijdig zijn met de grondslag van de school. Voor mij staan religie
en spiritualiteit voor acceptatie, voor het
beschermen van het andere en niet voor het
veroordelen daarvan.
In de oorsprong van de kerk werd homofilie gezien als straf voor goddeloosheid en
helaas wordt ook nu nog algemeen verspreid
dat het een neurose is waar men van kan
genezen. Er zijn passages in de Bijbel die
deze mening verkondigen. Als je dan uitgaat
van het principe dat de Schrift het gezag is
stel je dit niet ter discussie. In zijn rede is de
paus loyaal aan de traditie en gaat hij ervan
uit dat de openbaring beëindigd is na de
verkondiging door de apostelen. Hier sta ik
niet achter. Voor mij staat de Schepper voor
veelvormigheid die wij niet mogen inperken. Het Hebreeuwse woord heil betekent
ruimte. Laten we die elkaar vooral gunnen.
Voor mij dienen gelovigen en daarmee
zeker het bijzonder onderwijs in staat te
zijn de geschriften zo uit te leggen dat het
aansluit bij mensen in de moderne wereld.
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Deze wereld is veelkleurig. Dit vraagt om het
uitdragen van inclusiviteit.
Een derde argument ligt in het feit dat
men binnen het Nederlands onderwijs apert
onvoldoende doordrongen is van de incidenten die binnen de scholen plaatsvinden
rond homoseksualiteit. Dit vraagt om actieve
steun en acceptatie in plaats van uitsluiting.
In Nederland is één op de tien mensen
homoseksueel, lesbisch, biseksueel of
transgender. Er is geen reden aan te nemen
dat deze verhouding anders ligt binnen
de leerlingenpopulatie in het (bijzonder)
onderwijs. Uit onderzoek door de Inspectie
voor het Onderwijs blijkt dat het droevig
gesteld is met de tolerantie en inlevingsvermogen binnen de scholen voor het
voortgezet onderwijs. Zo heeft een derde
van de onderzochte scholen te maken met
incidenten rond homoseksualiteit. Bijna
de helft van de onderzochte scholen heeft
geen uitnodigend klimaat over het openlijk
kunnen bespreken van homoseksualiteit. En
een ruime meerderheid heeft geen expliciet
beleid ten aanzien van preventie en curatie
van incidenten waarbij homoseksualiteit en
seksuele weerbaarheid een rol spelen.
Betekent dit niet dat wij gezamenlijk een
enorm maatschappelijk probleem hebben en
dat er behoefte is aan beter zichtbare en voelbare ondersteuning vanuit de samenleving
voor diversiteit en daarmee vanuit scholen
op verschillende grondslagen in de stimulering van homoacceptatie? De impliciete en
expliciete boodschap van het stilzwijgend
toestaan dat homoseksuele leraren uitgesloten en ontslagen worden draagt zeker niet bij
aan de acceptatie van homoseksuelen en ook
niet aan de persoonlijke ontwikkeling van
homoseksuele medeleerlingen.
Het gaat mij om de totale boodschap die
wij als cda uitdragen over ‘het mogen zijn’
van een grote groep mensen in onze samenleving.

